REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Mój Aleksandrów”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Literackiego, zwanego dalej Konkursem, jest Biblioteka Publiczna
im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
2. Fundatorem nagród jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
3. Prace należy nadesłać do dnia 31 sierpnia 2022 r.
§ 2 Celem konkursu jest
1. Włączenie się w obchody uczczenia 200 rocznicy nadania praw miejskich nowo powstałej osadzie
Aleksandrów.
2. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy o historii lokalnej.
3. Promowanie talentów literackich.
4. Promocja działalności Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym.
§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna z terenu gminy Aleksandrów Łódzki, która
ukończyła 18 lat.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane utwory w języku polskim, w dwóch kategoriach:
I kategoria – poezji.
II kategoria – prozy.
3. Przedmiotem konkursu są niepublikowane wcześniej utwory:
- maksymalnie 5 wierszy w sumie (nie dłuższe niż 3 strony - formatu A4 w Wordzie czcionka Times New
Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 strony) lub maksymalnie 10 fraszek w sumie (nie dłuższe niż 2 strony formatu A4 w Wordzie czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 strony),
- maksymalnie 1 opowiadanie (nie dłuższe niż 5 stron - formatu A4 w Wordzie czcionka Times New
Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 strony) lub maksymalnie 1 wspomnienie (nie dłuższe niż 2 strony formatu A4 w Wordzie czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 strony).
4. Uczestnik konkursu może nadesłać jeden utwór lub jeden zestaw utworów w jednej kategorii.
5. Zgłoszony do udziału w Konkursie utwór/y należy składać w formie wydruku komputerowego (nie będą
przyjmowane rękopisy), w dwóch egzemplarzach oraz zapisu elektronicznego (w wersji Word i pdf.

na pendravie lub przesłane na email: sekretariat@alebiblioteka.pl). Do pracy należy umieścić oprócz
utworu wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
6. Prace konkursowe należy składać do 31 sierpnia 2022 roku w Bibliotece Publicznej im. Jana
Machulskiego, Plac Kościuszki 12, Aleksandrów Łódzki 95-070 lub przesłać pocztą na ww. adres
z dopiskiem „Mój Aleksandrów”. Utwór musi być podpisany wyłącznie godłem słownym. Przez godło
słowne rozumiemy pseudonim, umożliwiający zachowanie pełnej anonimowości i nie pozwalający
na identyfikację autora. Tekst nieopatrzony godłem słownym lub podpisany własnymi danymi i nie
nagrany na pendrive nie będzie zatwierdzony do udziału w konkursie. Tym samym godłem powinna być
opatrzona dołączona do nadesłanego wiersza koperta, w której będzie również Formularz zgłoszeniowy
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
7. Prace konkursowe nadesłane niezgodnie z wytycznymi wymienionymi w § 3 regulaminu nie wezmą
udziału w Konkursie.
8. Zgłoszone na konkurs prace oceni jury, powołane przez Dyrektora Biblioteki Publicznej
im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 18 września 2022 r.
10. Wyniki Konkursu wraz z listą laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Organizatora www.alebiblioteka.pl.
11. Laureaci zostaną poinformowani listownie o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu uroczystego
wręczenia nagród.
12. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
§ 4 Nagroda
1. Nagrodę w konkursie przyznaje Jury.
2. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 500,00 zł oraz okolicznościowy
dyplom.
3. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda finansowa w wysokości 1 000,00 zł Burmistrza
Aleksandrowa Łódzkiego oraz okolicznościowy dyplom.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace, po wyborze dokonanym przez jury Konkursu, ukażą się w postaci
publikacji książkowej.
5. Wszyscy laureaci otrzymają po trzy egzemplarze autorskie antologii.

§ 5 Prawa autorskie
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich

do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji drukowanej
i elektronicznej w wydawnictwach wszelkiego typu, np. w publikacjach prasowych, materiałach
promocyjnych oraz w Internecie (w tym na portalach społecznościowych) itp. bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych. Uczestnik konkursu przekazuje majątkowe prawa autorskie
oraz upoważnia do publicznego jego odtwarzania i zwielokrotniania przez Organizatora bezpłatnie.
Organizator ma również prawo do decydowania o upublicznieniu utworu.

§ 6 Ustalenia końcowe:
1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
3. Przesłanie przez autora/autorki pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

